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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Recordant Natividad Madrenys Caballé |
Arnau Boix | Necrològiques | El Punt Avui
Nati Madrenys Caballé va néixer el febrer del 1921 i va morir abans-d’ahir, a l’edat de 101 anys.

Madrenys, nascuda enmig d’una família de masovers, passà la seva infantesa al mas de can
Domènech, a Sils, i, tal com ens explicava en una entrevista ara fa un any, va ser arran d’una
visita al monestir de Montserrat que Madrenys es va enamorar d’aquella vida. En paraules
seves: “Em va agradar la vida al monestir i el cant dels monjos. Tenia pretendents i em podia
haver casat, però vaig parlar amb el rector del que sentia i em passava.” I Des d’aquella fita,
l’any 1943 entraria al convent de monges benedictí de Sant Daniel.

Nati Madrenys dedicà una vida entregada a Déu. Dins del monestir treballaven fent els
ornaments de les casulles que porten els clergues per a la celebració de l’eucaristia, i a més,
també ho feien per una empresa de Barcelona que enviava els seus treballs arreu d’Europa. A
part d’això, però, de manera més personal, Madrenys també escrivia poesia i sobretot era una
apassionada de la lectura.

Les exèquies tindran lloc avui, a les quatre de la tarda, al monestir de Sant Daniel.

https://www.elpuntavui.cat/article/29-necrologiques/2252490-recordant-natividad-madrenys-caballe.html
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El enviado de Francisco pide "libertad" en
Cuba para los presos del 11J
(cambia los párrafos 13 y 14)

Juan Palop

La Habana, 8 feb (EFE).- El cardenal Beniamino Stella, enviado del papa Francisco, pidió este
miércoles en La Habana la puesta en libertad de los cubanos que participaron en las protestas
antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Stella hizo estas declaraciones en los últimos compases de su visita a Cuba, donde ha
rememorado el viaje que hizo hace 25 años al país el entonces papa Juan Pablo II, considerado
entonces un gesto histórico.

"El papa desea mucho que haya una respuesta positiva" del Gobierno cubano ante las
peticiones de la iglesia para la liberación de los manifestantes condenados, aseguró el cardenal
en declaraciones a los medios.

Consideró a este respecto secundario que se defina legalmente como una amnistía o una
clemencia, porque "las palabras pueden ser también secundarias".

"Pero es importante que los jóvenes que en un momento manifestaron su pensamiento de la
forma que conocemos puedan volver a sus casas", destacó.

El cardenal aseguró que durante su visita a Cuba ha podido manifestar a las autoridades
cubanas este "anhelo" de la iglesia y se mostró deseoso de que a partir del "momento útil y
positivo" que ha supuesto su viaje "nazcan cosas nuevas para el pueblo cubano".

Poco antes, en un discurso en la Universidad de La Habana ante el presidente cubano, Miguel
Díaz-Canel, el enviado del papa Francisco subrayó que “no se puede subordinar la libertad a
ningún calculo de intereses, coyunturas, esperando mejores tiempos”.

Agregó asimismo que Cuba “debe ser libre de toda injerencia”, pero también favorecer que “sus
hijos sean hombres y mujeres libres”. La libertad, añadió, tiene que permitir el crecimiento
material y espiritual.

RECONCILIACIÓN Y DIÁLOGO

Stella llamó a “promover la reconciliación y la fraternidad” desde la “diversidad” y no “por
similitud de ideas”, y reivindicó una “cultura del encuentro” que fomente la creación de “puentes”
por los que “transitar en común”.

En sus declaraciones a los medios, el cardenal reivindicó el papel del diálogo, desde "la bondad
y el respeto", tanto en sus conversaciones con altos cargos cubanos como en las relaciones
entre La Habana y Estados Unidos. "Hablando se pueden encontrar soluciones", afirmó.

El Vaticano desea que "los que tienen poder se puedan hablar, se puedan escuchar
mutuamente", indicó Stella, porque de "ahí pueden salir cosas que beneficien al pueblo

https://www.lavanguardia.com/politica/20230209/8743923/enviado-francisco-pide-libertad-cuba-presos-11j.html


cubano".

"Ojalá se dé y se dé pronto (este diálogo) y se constituya en un paso importante para muchos
avances que el pueblo cubano necesita mucho. Hay cosas que se deben hacer y hacer pronto",
agregó.

También hizo referencia a la fuerte migración que vive actualmente Cuba cuando pidió que los
cubanos puedan hacer realidad en su país “sus anhelos y esperanzas”, y que los jóvenes logren
allí sus "sueños".

Cuba ha perdido alrededor de un 3 % de su población sólo en 2022. La mayoría se marcha por
la severa crisis económica que padece el país, aunque también hay quienes emigran por la
represión política.

MEDIACIÓN PARA EL DESHIELO

El papa Francisco fue uno de los artífices internacionales del acercamiento entre Estados
Unidos y Cuba que se produjo entre 2014 y 2017, con los expresidentes Barack Obama y Raúl
Castro, una fase conocida como el deshielo.

No obstante, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca acabó con este proceso e incluso lo
revirtió, con la aplicación de nuevas sanciones -que se sumaron a las ya vigentes- y la inclusión
de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

En los últimos meses se ha dado un discreto y pragmático acercamiento entre los dos países en
distintas áreas de interés común, como la migración y la seguridad nacional, y se han eliminado
algunas de las últimas sanciones de Washington.

Stella llegó a Cuba el 23 de enero en un viaje enmarcado en el 25 aniversario del viaje pastoral
a Cuba de Juan Pablo II, el primer papa que visitaba la isla. Posteriormente acudieron a Cuba
sus dos sucesores, Benedicto XVI y Francisco.

Tras unos primeros días en La Habana, en los que tuvo oportunidad de reunirse con algunos
altos cargos del Gobierno cubano, Stella inició un viaje para visitar todas las diócesis católicas
del país y entrevistarse con sus responsables. EFE

jpm/fp

(Foto)(Video)
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Mor als 101 anys la mare Maria Nativitat del
monestir de Sant Daniel - Diari de Girona
Natural de Sils, va entrar al monestir fa 75 anys, el 2 d'agost de 1947. Al centre va treballar en la
confecció de vestits, bates i ornaments.

L'11 de febrer del 2021, Maria Nativitat va complir 100 anys i, en aquell moment, la priora, Maria
Assumpció Pifarré, va destacar la seva «fortalesa» i «senzillesa». De no haver traspassat
aquest dimarts, hauria complert 102 anys aquest dissabte.

La missa exequial tindrà lloc aquest dijous a les 16.00 hores a l'església del monestir de Sant
Daniel. 

https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/02/08/mor-maria-nativitat-sant-daniel-82678125.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/2021/02/12/mare-m-nativitat-st-daniel-48630486.html
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El papa denuncia que la trata de personas
"crece a un ritmo alarmante"
Ciudad del Vaticano, 8 feb (EFE).- El papa Francisco denunció este miércoles que la trata de
personas "crece a un ritmo alarmante, afectando sobre todo a inmigrantes, mujeres y niños", en
un mensaje en ocasión de la Jornada mundial de oración y reflexión contra la Trata de personas
que celebra la Iglesia católica.

"La trata de seres humanos desfigura la dignidad. La explotación y el sometimiento limitan la
libertad y convierten a las personas en objetos de usar y tirar. Y el sistema de trata se aprovecha
de las injusticias y desigualdades que obligan a millones de personas a vivir en condiciones
vulnerables", criticó Francisco en este mensaje.

Para el pontífice "las personas empobrecidas por la crisis económica, las guerras, el cambio
climático y tanta inestabilidad son fáciles de reclutar" y por ello, y "por desgracia, la trata crece a
un ritmo alarmante, afectando sobre todo a inmigrantes, mujeres y niños (...) personas con
sueños y ganas de vivir dignamente".

"Vivimos tiempos difíciles, pero es precisamente en esta realidad en la que todos nosotros,
especialmente los jóvenes, estamos llamados a unir nuestras fuerzas para tejer redes de bien,
para difundir la luz que viene de Cristo y de su Evangelio", agregó el papa.

Pidió además que "se busquen vías para transformar nuestras sociedades y prevenir esta plaga
vergonzosa que es la trata de personas".

Y reflexionando sobre el lema de la jornada "Camina por la dignidad, contra la trata de seres
humanos, sin dejar a nadie atrás", el papa instó a que "muchos acepten a caminar junto a
quienes están destruidos por la violencia de la explotación sexual y laboral; a caminar junto a
los migrantes, los desplazados, quienes buscan un lugar donde vivir en paz y dignidad".

El mensaje termina con una bendición "a todos los que trabajan contra la trata y a todas las
personas con las que se encuentran en este camino hacia la dignidad".

Este año, por primera vez desde la creación de una Jornada sobre la trata de personas en 2015
a petición del Papa Francisco, 15 jóvenes procedentes de todos los continentes y
representantes de organizaciones asociadas se reunirán en Roma para una semana de
encuentros y formación. EFE

ccg/mr/ig

(vídeo)

https://www.lavanguardia.com/vida/20230208/8742124/papa-denuncia-trata-personas-crece-ritmo-alarmante.html
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ElsexedeDéuésun temadede-
bat des de fa dècades. Però així
com abans la discussió era si es
tractad’unhomeounadona,ara
–signe inevitable dels temps– la
qüestió és si se li pot aplicar al-
gun dels gèneres convencionals
ono.
L’Església d’Anglaterra (que

encara no es posa d’acord si ha
dedonar la sevabenediccióono
a les parelles homosexuals) ha
encarregat a una comissió que a
partir de laprimaveraquevees-

tudiï “fórmules inclusives” per
referir-se a Déu –en la litúrgia,
lesoracions, lesabsolucions iels
himnes religiosos– no com a Ell
o Nostre Pare, sinó com l’equi-
valentenanglèsd’“Elle”;osigui,
aplicant-li pronoms que no si-
guinmasculins ni femenins.
Aquest canvi, que suposaria

abandonar segles de tradició, té
partidaris idetractorsal sid’una
Església anglicana dividida en-
tre progressistes i conserva-
dors, no només en el tema del
gèneredeDéu,sinó l’actitudcap
a l’homosexualitat, el divorci,
l’avortament i la consagració de
dones com a sacerdots i bisbes,

L’Esglésiaanglicanaestudia
referir-seaDéucoma“Elle”
i aplicar-liungènereneutre

que hi troba forta resistència.
Elsectorliberaldonasuportal

canvien la terminologia,perquè
considera que referir-se a Déu
enmasculí és sexista i discrimi-
natori. D’altra banda, el sector
conservadoropina–enparaules
del reverend Ian Paul, membre
delConsellGenerald’Arquebis-
bes de l’Església d’Anglaterra–
que “atribuir-li pronoms mas-
culins no implica que és un ho-
me, cosaque seriaheretgia, per-
quèenrealitatmancadesexe,hi
està per sobre”.
Els tradicionalistes contraris

a un llenguatge inclusiu opinen
que totel llenguatgehumàés in-
adequatperreferir-seaDéu, ien
tot cas metafòric, perquè és un
concepte indefiniblequevamés
enllà de la nostra capacitat limi-
tada d’enteniment. Al·leguen
que la Bíblia es refereix majori-
tàriament a ell amb pronoms
masculins i com una figura de
naturalesa paternal, però també

de vegades com una gallina que
es cuida dels seus pollets, que
seria un conceptemés femení.
Enqualsevolcas,elprocésper

canviar la litúrgia serà llarg i
complicat.Primer,unacomissió
haurà d’estudiar el tema i pre-
sentar una sèrie de recomanaci-
ons, que s’elevaran posterior-

ment al Sínode, l’equivalent del
Parlament de l’Església anglica-
na, perquè adopti una decisió
definitiva.
“El fet que ens adrecemaDéu

com a Pare no pot ser substituït
per Mare, i menys encara per

Elle o una definició de gènere
neutre, sense canviar completa-
mentel sentitde lescoses–asse-
nyala Paul–. Si la Comissió Li-
túrgica opta per anar en aquesta
direcció, estarà abandonant la
interpretació tradicional de les
Sagrades Escriptures i es troba-
rà ambuna fèrria oposició. Tota
aquestaqüestiónoés gensnova.
Des de l’Antiguitat els cristians
hem reconegut que no es tracta
d’un home o una dona, sinó de
maneres de referir-nos a ell ge-
neralment acceptades”.
El debat té lloc enmigde la di-

visió de la societat britànica so-
bre la inclusivitat, la culturawo-
ke, la condemnaonode l’Imperi
i el llegat colonial, la demolició
d’estàtues d’esclavistes, les per-
sones que es defineixen de sexe
fluid o gènere no binari i la llei
trans, aprovada pel Parlament
escocès per reduir a 16 anys
l’edat per passar legalment
d’homeadona, o viceversa."

Elsectorconservador
s’hioposaiconsidera
queDéumancade
sexualitat idiuqueel
llenguatgeésmetafòric

Noudecadadeuespanyolscreuenque
la lleihadecastigar tocamentsnodesitjats
Un 12% consideren que l’agressor té problemesmentals, i un 10%, falta de valors

)&!/&" .&-(,(0"
,.4+3-!6.

Un 88,2% dels espanyols consi-
deren que “tocar una dona de
maneranodesitjada”ésuncom-
portament inacceptable que la
llei sempre hauria de castigar, i
un 68,9% pensen que hauria de
tenir les mateixes conseqüènci-
es“ferunpetóaunadonadema-
nera nodesitjada”, segons dades
del’enquestasobreViolènciaSe-
xualcontralesDones,delCentre
d’Investigacions Sociològiques
(CIS), elaborada entre el 20 i el
25degener ipublicadaahir.
L’estudi, amb una mostra de

2.600 entrevistes, també revela
queunadecadacincdonesadul-
tesaEspanya,un21,7%,assegura
que ha estat víctima d’alguna
agressiósexualal llargde lavida.
En paral·lel, un 35,1% dels espa-
nyolsconeixenpersonalmental-
guna dona que ha patit alguna
agressió sexual en el seu cercle
familiar o d’amistats, un 27,2% a
la zona on viu i un 17,5% al seu
llocde treball oestudi.
Enple debat polític i social so-

bre la llei de Llibertat Sexual (o
llei del només sí és sí), l’enquesta
del CIS no pregunta de manera
específica per la llei, ni per la
rebaixa de penes a agressors se-
xuals que ha provocat, ni per la
necessitat o no de reformar-la.
Per estrany que sembli, tampoc
noincloucapqüestiósobre lare-
llevànciadel consentiment.
Tot i això, l’estudi revela el

canvi experimentat en l’opinió
públicaelsúltimsanysiméscen-
sura social cap a la violència se-
xual contra les dones. Així, un
43,9% considera que “fer co-
mentaris i suggerimentsde tipus
sexual no desitjats a una dona”
hauria d’estar castigat per la llei,
mentre que de manera rotunda
un 98,3% creu que la llei ha de

castigardonar alcohol odrogues
aunadonaperpoder-hi tenir re-
lacionssexuals.Perun76%lallei
hauria de castigar que s’obligui
la parella a mantenir relacions
sexualsnodesitjades.
Sobre elmotiu pel qual alguns

homes agredeixen sexualment
les dones, un 12,2% ho atribuei-
xen a problemes mentals, i un
10,6%, a falta d’educació, de
principis i devalors.
El CIS també aprofundeix en

l’opinió que mereixen determi-
nats comportaments en l’àmbit
laboral. Per un 49%, ha de ser
considerat assetjament sexual
fer “acudits o bromes insultants
sobreladonaengeneral”,unaxi-
fra que s’eleva a un 73,6% quan
són sobre una treballadora en
concret iaun83,8%sisón“sobre
el seucos, la sevamaneradeves-
tir o la seva sexualitat”. Per un

80,3%, els afalacs ofensius són
assetjament sexual; per un
78,8%, les insinuacions o indi-
rectes sexuals; per un 78,4%, els
gestos i les mirades obscenes, i
per un 97,5%, els “tocaments,
pessics, acorralaments”.
Tot iaixò,noésa l’oficinaoala

fàbrica on els espanyols creuen
que es cometen amb més fre-
qüència les agressions sexuals a
dones. Per un 41,1%, es perpe-
trenacasa;perun40,9%,enllocs
de lleure nocturn i festes, i per
nomésun2,6%,a la feina,unaxi-
fra inferior al 6,3% que creu que
escometenenespaispúblics.
Respectealesdenúnciesdeles

dones quepateixenuna agressió
sexual, només un 1,4% dels en-
questats pensen que denuncien
sempre. Pel que fa a la raó per
la qual una dona no denuncia el
seuagressorsexual,un45%pen-
sa que és per por, un 15,7% creu
que no denuncia per vergonya i
un 14,5% diu que és per temor
que no se la creguin, entre altres
raons."

Una de cada cinc
dones assegura
que ha patit una
agressió sexual alguna
vegada a la vida

! Vancomençarambun
assetjamentescolardema-
nual: insults,mofes,bromes
pesades... i vanacabarviolant
engrup lavíctima.Horecull
la sentènciaquecondemna
quatreadolescentsdeValli-
rana(Barcelona)per tres
delictesd’agressiósexual
ambpenetració.Lavíctima,
Sergi, ambsíndromed’As-
perger,noméstenia 13anys,
mentrequeelsaracondem-
nats (jamajorsd’edat)enca-
ranohavienfetels 15.
Lasentència imposaa

aquellsadolescentsuna
penadetresanysenrègim
tancat iquatreanysmésde
llibertatvigilada.També
haurand’indemnitzaren
Sergiamb65.000eurosper
lesgreusseqüeles físiques i
psíquiquesquevapatir.Com
aresponsablecivil subsidiari
escondemna,enaquesta
mateixasentència, al centre
educatiuonestudiavenels
protagonistesd’aquesta
cruelhistòria.Desde l’escola
s’asseguraqueesvaactivar
elprotocolcontraassetja-

mentescolar; elsparesd’en
Sergihoneguen.Avuien
Sergiencaratépordesortir
decasa.Lasevamareafirma
queaquestepisodidebu-
llyingambviolaciógrupal
inclosa“hadestrossat tota
la família”.Elsaracondem-
natsvannegar totsels fets,
però lasentèncianoméss’ha
cregut laversiód’enSergi,
per lasíndromed’Asperger.
Unespectre,vandeclarar
elspsicòlegs,que impedeixa
aquestmenormentiro
fabular. /JavierRicou

El ‘bullying’méscruel: violaciógrupal a l’escola
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El director del Pare Manyanet al informático
que denunció al cura pedófilo: "Has
perjudicado a la escuela"
El audio ha sido incorporado a la causa que instruye el juzgado número 7 de Barcelona contra
el director y contra el abogado de la congregación religiosa, Antonio R., por acosar laboralmente
al informático y por obstrucción a la justicia, dado que reprendieron a un empleado por
denunciar a un pedófilo, tal como destapó EL PERIÓDICO.

El audio, que ha escuchado íntegramente este diario, dura unos quince minutos y capta cómo el
director afea al informático su conducta. A continuación, un extracto de la conversación que
mantuvieron ambos aquella mañana:

-Informático: ¿Queríais hablar conmigo?

-Director: Sí. Bueno (...) La cosa se ha ido complicando en los últimos días bastante, ha salido el
nombre de la escuela en los medios de comunicación.

-Informático: Sí, me he enterado

-Director: Por la televisión, por Cuatro, por TV3, el 3/24.

-Informático: Sí.

-Director: Tu acción está perjudicando gravemente a la escuela.

-Informático: ¿Mi acción? ¿La mía?

-Director: Evidentemente. Si tú hubieras hecho las cosas tal y como tenían que hacerse, si
hubieras hablado conmigo, yo habría llamado al abogado y le habría dicho estas cosas que
están pasando. No como a ti te parezca.

-Informático: Ya.

-Director: ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que están
bajando las matrículas y que hay gente que se está dando de baja. ¿Qué consecuencia tendrá
esto? Que yo tengo que despedir a docentes, yo he de despedir a profesores del centro.

-Informático: ¿Y me está culpando a mí de esto?

-Director: Sí, sí.

El director niega las coacciones

El director del colegio Josep Maria T. y el abogado Antonio R. han declarado este miércoles
ante el juez. Solo han respondido a las preguntas del magistrado y de su defensa. Pero no a las
de la acusación particular, que ejerce la abogada Paula Narbona (del despacho de Carla Vall),
en representación del informático. Ambos, según fuentes jurídicas, han negado las acusaciones.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230208/director-pare-manyanet-informatico-denuncio-82681067
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230110/juez-pare-manyanet-informatico-castigo-cura-pedofilo-barcelona-80942752


El primero ha asegurado que se le criticó al informático que no confiara en él para explicar lo
que había encontrado en el ordenador. El segundo ha dicho únicamente que redactó un
expediente porque así se lo solicitó la orden y que no supo más del caso. Antonio R. fue quien
habló con los medios de comunicación en los días posteriores.

Los hechos

En el encuentro que informático y director mantuvieron en el despacho del segundo aquel 6 de
abril, en un tono grave, el responsable de la escuela culpa al empleado del descenso de las
inscripciones escolares y de que ello conllevara que algunos profesores perdieran su trabajo.
También le acusa de haber incumplido la cláusula de confidencialidad al haber contactado
con la policía. Y finaliza la reunión subrayándole que el abogado de la congregación, Antonio
R., le ha abierto un expediente informativo.

El expediente, redactado por el abogado Antonio. R., calificaba los hechos protagonizados por
el informático como "un atentado contra los derechos a la intimidad, privacidad y propia imagen
del padre Joaquim C. de manera injusta e injustificada" y añadía que la actuación del técnico
podría ser constitutiva del "delito de revelación de secretos tipificada en los artículos 197 y 199
del Código Penal&rdquor;. El abogado, en el escrito, dejaba en manos de la dirección del centro
las medidas cautelares que debían aplicarse al informático para impedir que perjudicara "a los
miembros de la comunidad educativa" o volviera "a cometer hechos que podrían ser
constitutivos de infracción".

Noticias relacionadas

Por último, el informe anunciaba que se valoraría incluso si procedía interponer una querella
contra el trabajador. El director le remarcó que, sin regresar a su despacho, tenía marcharse a
casa porque a partir de ese momento trabajaría a distancia. A los pocos días, el informático,
víctima de un ataque de ansiedad, cogió la baja médica. A los cinco meses, aceptó un despido
procedente y no ha vuelto a tener contacto con el colegio, al que acabó denunciando. Josep
Maria T. y Antonio R. están siendo actualmente investigados por estos hechos. El informático ha
sufrido graves secuelas psicológicas por estos hechos.

El cura pedófilo, a un paso del juicio

Paralelamente al castigo al informático, y gracias a su aviso, los Mossos arrancaron una
investigación contra el cura Joaquim C.. Lo arrestaron y analizaron tanto el contenido del
ordenador personal como el de su teléfono móvil. Este cura había dado clases de Religión tanto
en el Pare Manyanet de Sant Andreu como en el de Les Corts. Actualmente era el rector de la
parroquia que se encuentra dentro del recinto de la primera escuela, donde además residía. La
instrucción de esta causa contra el sacerdote, de 65 años, está cerrada y pendiente de juicio.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230110/informatico-castigado-denunciar-cura-pedofilo-autoestima-pare-manyanet-80982351
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El director del Pare Manyanet niega que
encubriera al párroco con pornografía
Barcelona, 8 feb (EFE).- El director de la Escuela Pare Manyanet de Sant Andreu de Barcelona
ha negado ante el juez que ordenara expedientar al informático que destapó que un párroco
vinculado al centro tenía pornografía infantil en su ordenador y ha señalado que fue iniciativa de
un responsable externo de cumplimiento normativo.

El director de la escuela, Josep Maria T., y Antonio R.C., el "compliance officer" de la
Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia, a la que pertenece la escuela Pare Manyanet,
han declarado este miércoles como investigados ante el juez acusados de un delito contra la
administración de justicia, según han informado fuentes judiciales.

El motivo de su imputación es el expediente que la Congregación de los Hijos de la Sagrada
Familia abrió en 2021 a un informático que denunció a los Mossos que había encontrado
archivos de pornografía infantil bajados de internet en el ordenador de un párroco cuando
estaba reparando su equipo.

Los Mossos localizaron en el ordenador del sacerdote, Joaquim C.V., que entonces tenía 63
años de edad, 39 gigas con vídeos con contenido pedófilo, bajados de internet, por lo que el
religioso está a la espera de juicio.

El expediente abierto al técnico por atentar de forma "injusta e injustificada" contra la intimidad
del párroco, que impartía clases de catequesis a alumnos de la escuela, ha dado pie a una
pieza separada en la que se investigan posibles responsabilidades de la Congregación.

No obstante, las declaraciones de los dos únicos imputados -que solo han querido responder a
las preguntas del juez instructor y de su defensa- no han servido para aclarar quién ordenó abrir
el expediente al técnico: mientras el "compliance officer" ha aseverado que recibió indicaciones
de la Congregación, el director del centro señala que fue este quien decidió de motu propio
castigarlo.

En concreto, el "compliance officer" ha señalado que abrió el expediente después de que la
Congregación Hijos de la Sagrada Familia le mostrara su preocupación por el hecho de que
profesores del centro educativo también pudieran ver vulnerada su intimidad si los técnicos
revisaban sus ordenadores.

Finalmente, la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia, que es la responsable tanto de
la Escuela Jesús, Maria i Josep, conocida como Pare Manyanet, como de la contigua parroquia
de la que era rector el detenido, cerró el expediente al informático sin aplicarle ninguna medida.

En el interrogatorio se han reproducido dos grabaciones de sonido que corresponden a sendas
reuniones que mantuvo el director del centro con el informático, que fue quien registró las
conversaciones, después de que los Mossos d'Esquadra detuvieran al religioso que poseía
pornografía infantil.

Fuentes cercanas al director del centro aseguran que el contenido de las grabaciones
corresponde a "una conversación normal y corriente" en la que el investigado se limitó a

https://www.lavanguardia.com/vida/20230208/8743494/director-pare-manyanet-niega-encubriera-parroco-pornografia.html


reprocharle que hubiera denunciado los hechos a los Mossos d'Esquadra antes de informar a la
dirección del centro, pero aseguran que en ese encuentro "no se le dirigió ninguna amenaza ni
coacción". EFE

rvm-rg/mg

1012094

(Vídeo)
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“La col·laboració entre la UB i l'Ateneu Sant
Pacià enriqueix la diversitat dels estudis” |
Catalunya Religió
Roger Vilaclara –CR La Universitat de Barcelona (UB) i l'Ateneu Universitari Sant Pacià han
anunciat una nova edició del curs que organitzen conjuntament sobre la Història espiritual
d'Occident. La tercera edició d'aquest curs té un programa completament renovat i començarà
aquest 15 de febrer. Una proposta que exemplifica la col·laboració entre la universitat pública i la
universitat catòlica i que suposa "un enriquiment de la diversitat d'estudis", segons el
coordinador del curs Diego Sola, professor de la UB. 

Fins ara una cinquantena d'alumnes han passat per les aules amb el curs d'Història espiritual
d'Occident que organitza l'Àrea d'Història Moderna de la UB i la Facultat Antoni Gaudí d'Història,
Arqueologia i Arts Cristianes de l'Ateneu Sant Pacià. La col·laboració ajuda a ampliar l'oferta i la
diversitat dels estudis a través de l'aportació de cada institució del seu àmbit d'expertesa i
generant un punt de trobada entre ambdues. 

Per a la UB, l'aportació de l'Ateneu Sant Pacià és molt necessària i valuosa

La relació de cooperació entre la UB i l'Ateneu Sant Pacià neix d'un acord establert entre les
dues institucions el 2016. La col·laboració fomenta activitats acadèmiques conjuntes com
congressos, conferències, seminaris, col·loquis i altres activitats organitzades per qualsevol de
les dues parts. 

En concret, sobre aquest curs, Diego Sola explica que des de la UB van pensar que, per a un
curs d'història de la cultura religiosa, l'aportació d'una institució acadèmica expressament
especialitzada en l'àmbit de les ciències religioses "podia ser molt necessària i valuosa". 

“El perfil d'estudiants que s'interessen pel curs d'Història espiritual d'Occident és molt
heterogeni”

Després de dos anys, des de la UB asseguren que la valoració és molt positiva. A través del
curs, "sorgeix un interès reforçat per qüestions d'història de la religió i de la teologia". "Els
nostres alumnes valoren la importància de formar-se en temàtiques que, sovint, han estat poc
ateses o oblidades en la confecció dels plans d'estudis d'història, d'història de l'art o de filosofia",
explica Sola.

En aquest sentit, el curs omple un buit que abans els estudiants no trobaven. I és que, al llarg del
programa, s'estudia i es reflexiona, des d'un plantejament acadèmic i científic, el fenomen
religiós com un element clau per entendre l'evolució sociològica dels països del món occidental.
El curs també pretén estudiar el paper de la religió en els processos polítics i culturals,
l'organització social i els conflictes de les societats del passat. 

Sobre els estudiants, el coordinador del curs, Diego Sola, explica que es tracta d'un perfil "molt
heterogeni". Hi ha un seguit d'alumnes més joves que provenen dels graus d'Història o
d'Història de l'art i dels màsters la UB. Aquest perfil busca "aprofundir en elements de cultura
religiosa per reforçar els seus coneixements en l'estudi dels processos històrics on l'element

https://www.catalunyareligio.cat/ca/collaboracio-entre-ub-ateneu-sant-pacia-enriqueix
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2023-02/PROGRAMA CARTELL2.pdf
https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/detall/-/detall/curs-historia-espiritual-d-occident-
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ateneu-sant-pacia-ub-signen-historica-collaboracio


religiós va ser fonamental". També hi ha una part de l'alumnat més habituat a "realitzar cursos
d'extensió universitària". Són, segons el coordinador del curs, estudiants de mitjana edat o
jubilats amb "gran interès per formar-se en aquests temes". 

Des de la UB, no dubten a subratllar que els agradaria poder ampliar el programa del curs en un
futur. "Amb una major durada i col·laboració de professors experts en història, teologia, història
de l'art, antropologia o filosofia", conclou Sola. 



Mitjà: Regió 7

Publicat: 09/02/2023

Edició: General

Secció: REGIONAL BERGUEDÀ

Audiència: 28.000 Lectores

Difusió: 4.972 Ejemplares

Valor: 64€

10 | DIJOUS, 9 DE FEBRER DEL 2023

SOCIETATBERGUEDÀ
Regió7 

n L’Ajuntament de Puig-reig desti-
narà un total de 46.500 euros per 
ajudar i donar suport a famílies vul-
nerables o amb dificultats econò-
miques. En total són quatre ajuts di-
ferents i la convocatòria que s’em-
porta un pressupost més important 
és el de serveis socials per a l’aten-
ció a les persones, amb 35.000 eu-
ros, una partida igual que la que es 
va aprovar el 2022, tot i que a final 
d’any va fer falta una modificació de 
pressupost per destinar-hi 4.000 
euros més. L’any passat van ser 
39.000 euros per ajudar a unes 90 
famílies de Puig-reig, ha explicat a 
Regió7 la regidora d’Atenció a les 
Persones, Rosa Garcia, preveient 
que aquest 2023 «segurament la 
partida també ens quedarà curta, i 
s’haurà d’incrementar», ja que «ens 
estan arribant famílies a Puig-reig 
que acudeixen a Serveis Socials».  

La resta d’ajudes són: una parti-
da de 3.000 euros per ajudes per a 
l’escolarització en escoles bressol; 
3.500 euros per a material i llibres 
per a alumnes; i 5.000 euros per a 
activitats extraescolars. Segons 

Rosa Garcia, «amb aquests imports, 
els mateixos que l’any passat, supo-
so que cobrirem les demandes». 

L’objectiu d’aquestes ajudes és 
«continuar donant suport a les fa-
mílies empadronades al municipi 

que ho necessitin», ha remarcat la 
regidora Rosa Garcia. Les convoca-
tòries dels ajuts es van aprovar al ple 
de dimarts a Puig-reig, en el qual la 
regidora de l’oposició Eva Serra 
també fer una reflexió sobre la im-
portància d’aquests ajuts per a la in-
clusió dels infants de famílies vul-
nerables del municipi, especial-
ment fent referència a les relaciona-
des amb les activitats extraescolars. 

Un cop s’hagin publicat les con-
vocatòries d’ajuts, les persones in-
teressades podran fer les sol·lici-
tuds per mitjà de la pàgina web 
puig-reig.cat  o demanant cita a Ser-
veis Socials. A partir d’aquí, les tèc-
niques faran la valoració econòmi-
ca i social des les famílies. 

Més dedicació de Teixidor 
El ple d’aquesta setmana a l’Ajunta-
ment de Puig-reig ha aprovat tam-
bé l’augment de la dedicació del 50 
al 80% de la regidora del govern Eli-
sabet Teixidor, amb l’objectiu de 
donar suport a les tasques de l’alcal-
dia i reforçar la feina de l’equip de 
govern (ERC). La retribució de Tei-
xidor, però, continuarà sent la ma-
teixa i aquest canvi no suposarà cap 
increment de la despesa. La pro-
posta arriba al final del mandat des-
prés de canvis en la situació perso-
nal de l’alcalde, Josep M. Altarriba, 
i els problemes que ha desencade-
nat la manca de secretari que arros-
sega el consistori des de fa mesos. 

u L’Ajuntament aprova tres ajuts més, amb un total d’11.500 euros, per a 
l’escolarització a llars d’infants, material escolar i activitats extraescolars

Puig-reig destina 35.000 euros 
a ajudes de serveis socials      
per a famílies vulnerables

ANNA COSTA. BERGA

Ple de dimarts a l’Ajuntament de Puig-reig AJUNTAMENT DE PUIG-REIG

n L’Ajuntament de Berga com-
pletarà demà l’última fase dels 
treballs d’asfaltatge en diverses 
zones de la ciutat. La darrera fase 
dels treballs, que va començar 
ahir, comporta afectacions de 

trànsit i la prohibició d’estaciona-
ment en alguns punts.  

S’estan fent treballs de fresatge, 
pavimentació i reposició de mar-
ques viàries. Les zones d’actuació 
s’han senyalitzat amb cartells pro-
visionals de color groc a la via pú-
blica, per tal d’informar el veïnat 
sobre les afectacions. No s’han 
previst canvis en el servei de reco-
llida de residus durant l’execució 
dels treballs d’aquesta setmana. 
La planificació de les tasques de 
pavimentació és la següent:  

Ahir i avui s’actua al Camí dels 
Enamorats, als carrers Pere Cos-
ta, Santa Joaquima de Vedruna, 
Ramon Vinyes i a l’entorn de 

l’hospital. I avui i demà, es treba-
lla a l’avinguda del Canal Indus-
trial, carrer Gran Via i passeig de 
la Indústria (núm. 40-42).

Berga completarà el fresatge,  
pavimentació de carrers i 
pintura de marques viàries 

REDACCIÓ. BERGA

u Els treballs, que 
s’enllestiran demà, comporten 
afectacions de trànsit i la 
prohibició d'estacionament 

Obres de pavimentació al carrer Doctor Fleming AJUNTAMENT DE BERGA

Berga celebrarà una 
missa pel frare Josep 
Gendrau, que va 
morir el desembre
A.C. BERGA

n Berga celebrarà diumenge, 12 de 
febrer, una missa funeral pel frare Jo-
sep Gendrau, que va morir el 28 de 
desembre als 88 anys.  Va ser l’últim 
pare provincial de l’orde dels fran-
ciscans. Fins al 2014 va ser a Sant 
Francesc, a Berga, i ara residia al 
convent de Santaló, a Barcelona, on 
es va fer el funeral. L’Associació 
d’Amics de Sant Francesc i la família 
han organitzat una cerimònia de co-
miat a Berga, la seva ciutat. Serà diu-
menge, a 2/4 d’1 del migdia, a l’es-
glésia del convent de Sant Francesc.

El PSC reclama  
a la Generalitat 
l’elaboració       
del pla director 
de l’hospital
REDACCIÓ. BERGA

n El Grup Parlamentari Socialista va 
presentar dues preguntes a la con-
selleria de Salut sobre les accions i 
actuacions previstes a l’Hospital de 
Berga, tant per posar al dia l’edifici 
vell com per posar en servei la part 
nova, «i dotar el centre de tots els ser-
veis i especialitats necessàries». La 
resposta de la Generalitat concreta 
que l’ampliació de les urgències es-
tarà operativa a finals d’aquest any i 
que està en fase d’estudi la reforma 
de les instal·lacions energètiques. 

D’altra banda, «se situa en fase 
d’estudi, sense cost ni termini, el que 
creiem que havia de ser el primer de 
tot: l’elaboració del pla director de 
l’Hospital de Berga».  Els socialistes 
ho consideren prioritari: «No es pot 
començar la casa per la teulada. El 
pla director ha de ser el que planifi-
qui, programi, condicioni i posi a 
disposició les infraestructures, equi-
paments i serveis de l’hospital». El 
PSC  insistirà «en la importància que 
l’Hospital de Berga no només estigui 
ben equipat, sinó ben dotat del per-
sonal necessari».
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n Castellbell i el Vilar ha fet un 
nou rentat de cara a l’església de 
la Sagrada Família de la Bauma 
amb la restauració dels cinc vi-
tralls que envolten l’absis. Els tre-
balls corresponen a la segona fase 
de rehabilitació del temple mo-
dernista, amb diverses interven-
cions tant a dins com a fora, que 
culminaran amb la reforma de 
tota l’estructura de la rosassa per-
què també pugui incorporar el 
seu corresponent vitrall, que per 
primer cop mostrarà els trets pro-
pis del seu disseny original enlloc 
dels vidres groguencs i sense tra-
ces que hi havia fins ara. 

Les obres, que ja van començar 
la tardor passada, fins ara han per-
mès que l’absis recuperi bona part 
de la seva esplendor amb la res-
tauració dels cinc vitralls que l’in-
tegren, i que necessitaven una re-
composició perquè s’havien de-
teriorat molt amb el pas el temps, 
ja sigui perquè havien perdut pig-
mentació o fins i tot n’hi havia de 
trencats i foradats, explica l’alcal-
dessa de Castellbell i el Vilar, 
Montse Badia.  

Tenen una forma allargada, i la 
restauració s’ha treballat «artesa-
nalment i minuciosament» al ta-
ller que l’empresa especialitzada 
Vitralls Bonet té a l’Hospitalet de 
Llobregat. Se n’ha recuperat l’ori-
ginalitat, que ja mostraven tot i el 
seu mal estat, amb una restaura-
ció dels colors «imitant les peces 
perdudes» i amb la reposició de 
les parts trencades amb vidres 
nous. 

Ara, part de l’obra principal se 
centra en la rosassa, amb la qual 
se seguirà el mateix procés, si bé 
en aquest cas el que hi ha hagut 
fins ara són uns vidres de tons 
blaus i groguencs sense dibuix, de 
manera que es farà una reproduc-
ció nova a partir d’un estudi cro-
màtic seguint la línia i el relat de 
com el vitrall es va dissenyar ori-

ginàriament. De fet, l’empresa de 
vitralls ja hi està treballant, amb 
previsió que la peça rodona (que 
en aquest cas és més gran que els 
vitralls allargats de l’absis) estigui 
a punt per poder ser instal·lada 
d’aquí a un parell de mesos. Prè-
viament, s’ha de restaurar tota 
l’estructura de la rosassa amb el 

corresponent enclavament on 
s’haurà d’encabir el vitrall. Preci-
sament en això se centraran bona 
part dels treballs imminents per 
part d’una altra empresa també 
especialitzada en aquesta tasca.  

Paral·lelament, s’està interve-
nint a la torre del campanar del 
temple, amb tasques també de re-

habilitació, de rejuntar esquerdes 
i de neteja.   

Més vitralls i l’interior, pendent 
Un cop acabats aquests treballs, 
encara quedarà pendent una al-
tra fase amb noves intervencions 
abans de poder donar per total-
ment rehabilitat el temple moder-

nista de Castellbell.  
D’una banda, s’hauran de res-

taurar la trentena de vitralls de la 
nau lateral, que també s’hauran 
de fer de nou. D’aquests, n’hi ha 
dotze que ja disposaven d’una es-
tructura amb vidre, però sovint 
sense la traça original i també es-
tan fragmentats perquè s’han 
anat fent malbé amb el pas del 
temps. Es posaran nous, com 
també ho seran la vintena restant, 
els quals ni tan sols tenen vidre 
perquè les cavitats on hi hauria 
d’haver col·locats els vitralls estan 
tapiades. 

Vitralls a banda, també queda-
rà per fer tot l’arranjament interi-
or de l’església, des de la neteja i 
repintat de parets fins a millores 
de l’enguixat, així com altres mi-
llores en els sistemes d’il·lumina-
ció i sonorització.  

La idea del consistori és que 
l’església de la Sagrada Família de 
la Bauma, que és declarada Bé 
Cultural d’Interès Local, sigui un 
espai obert a la ciutadania i s’hi 
pugui desenvolupar un programa 
d’activitats culturals, després que 
l’Ajuntament de Castellbell en va 
aconseguir la cessió d’ús per a 25 
anys negociada amb el Bisbat de 
Vic.

Castellbell refà els vitralls 
de l’absis de la Bauma i ja 
prepara el de la rosassa

JORDI ESCUDÉ VILA. CASTELLBELL I EL VILAR

u Els treballs, que també inclouen la restauració de la torre del 
campanar, completaran una nova fase de rehabilitació del temple 
u Les vidrieres s’havien deteriorat, i en alguns casos estaven trencades

L’aspecte del vitrall de la rosassa canviarà OSCAR BAYONA

Treballs a l’absis de l’església, on s’han restaurat els cinc vitralls OSCAR BAYONA

Ara es treballa en 
l’estructura de la 
rosassa per treure’n el 
vitrall i renovar-lo per 
un amb traces originals

Quedarà pendent una 
altra fase per refer les 
vidrieres laterals, 
arranjar l’interior i 
millorar instal·lacions

Part de les vidrieres laterals estan tapades OSCAR BAYONA També es restaura la torre del campanar OSCAR BAYONA
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Cinctorres inaugura la nova cúpula de
l'església de Sant Pere Apòstol | Catalunya
Religió
Bisbat de Tortosa L'Església de Sant Pere Apòstol de Cinctorres ja llueix la nova cúpula. Aquest
divendres el poble ha celebrat la benedicció i la inauguració d'aquesta part de l'església que
s'ha restaurat en els darrers mesos. 

Durant l'acte, el consell parroquial ha fet referència al conjunt d'actuacions dutes a terme durant
els darrers quatre anys que han significat un important impuls en el manteniment del patrimoni
cultural de Cinctorres fruit de la col·laboració i la corresponsabilitat de les institucions i les
persones anònimes que han contribuït al finançament de les obres. 

L’arquitecta Carmen Carbó, a través de les imatges, ha comentat la complexitat de la
restauració i la seva urgència. Mentre que els representants de les institucions s’han referit a la
necessitat de continuar treballant en el manteniment del patrimoni de les comarques amb baixos
índexs de població com a al·licient per promoure l’activitat social i comercial.

El rector de Sant Pere Apòstol, Matteo Bordignon, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda
als representants de la Generalitat Valenciana, la Diputació provincial, l'Ajuntament i el bisbat
així com a les persones que han assistit a l’esdeveniment.

Finalment, ja des de l’exterior de l’església, l’administrador diocesà de Tortosa, José Luis Arín,
acompanyat pels representants de les institucions i la resta de persones que han assistit a l’acte,
ha beneït la cúpula acabada de restaurar.

Un dia que els cinctorrans, segons José Luis Guardiola, recordaran "amb alegria, gratitud i
recordant com és de positiu treballar units i des de la corresponsabilitat".

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cinctorres-inaugura-nova-cupula-esglesia-sant-pere
https://www.bisbattortosa.org/inauguracio-i-benediccio-de-la-cupula-de-lesglesia-de-sant-pere-apostol-de-cinctorres/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/josep-lluis-arin-nou-administrador-diocesa-tortosa
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Un documental con la familia de Ramón y Manu Chao
reivindica el legado del líder cristiano Prisciliano de Compostela

Vigencia y apología del
primer hereje de la Iglesia

El pequeño Tiago Prisciliano vive
en París y tiene en su casa, para
cuando sepa leer, un libro de su
bisabuelo en versión francesa y
castellana. Prisciliano de Compos-
tela (Seix Barral, 1999) es el viaje
personal, desde Francia y en Ves-
pa, que realizó el escritor, perio-
dista de Radio France Internatio-
nal y pianista Ramón Chao por el
camino de la Vía Láctea, el hoy
multitudinario Camino de Santia-
go. El padre deManuChao, el can-
tante de la extinta Mano Negra,
corría en aquel libro tras las hue-
llas históricas del primer cristia-
no condenado amuerte por here-
jía y brujería en el siglo IV. Prisci-
liano (340-385) fue decapitado
con seis de sus discípulos ante la
Porta Nigra de Tréveris (Alema-
nia), a pocosmetros de donde lue-
go se situaría la casa natal de Karl
Marx. Su ejecución, ordenada por
el emperador Magno Clemente
Máximo y alentada por su gran
enemigo Itacio, se produjo siete
siglos antes que la primera Inqui-
sición, que persiguió a los cáta-
ros, y precedió en más de 10 si-
glos a la Inquisición española.

Tras la muerte de Prisciliano,
rechazada por destacados repre-
sentantes cristianos comoMartín
de Tours o Ambrosio de Milán, el
priscilianismo se hizo fuerte en la
Gallaecia de ritos ancestrales,
que los romanos no habían logra-
do erradicar. El líder cristiano
que murió por sus ideas predica-
ba la igualdad dehombres ymuje-
res, de pobres y ricos, la separa-
ción entre religión y poder y la
comunión con la naturaleza. Re-
comendaba leer los evangelios
apócrifos y denunciaba la corrup-
ción enquistada en el imperio. El
mito, lejos de olvidarse, sigue cre-
ciendo a través de novelas, libros
de historia y un documental que
acaba de ver la luz.

Aunquenohay certeza de dón-
de nació y dónde fue enterrado,
Galicia sigue reivindicando la figu-
ra del que llegó a ser obispo de
Ávila. El primero en sugerir públi-
camente la teoría de su inhuma-
ción gallega fue, sin embargo, un
francés, Louis Duchesne, en 1900,
y tras más de un siglo el debate
continúa. A esto también ayuda
que la Iglesia católica nunca reali-
zase pruebas de carbono 14 para
datar los supuestos restos del
apóstol hallados en Compostela.

En la necrópolis sobre la que se
construyó la catedral se encontra-
ron enterramientos romanos y
tardorromanos, compatibles con
la época en la que floreció el pris-
cilianismo, cuando 10 de los 11
obispos de Gallaecia abrazaban
sus doctrinas. En 1884 el Vatica-
nodictaminó, por undecreto pon-
tificio que notificó al arzobispado
por telegrama, que las “antiguas
cavilaciones” quedaban “supera-
das”: los huesos de la catedral
eran de Santiago el Mayor. Según
la leyenda, las reliquias habían
viajadohasta Padróndesde Pales-
tina en una barca de piedra (que
no es la única barca de piedra que
aparece en la tradición transpor-
tando santos). Sobre los huesos
de la catedral, Lutero había llega-
do a decir que podían ser los de

“un perro o un caballo” y en va-
rias obras literarias se propuso
que podrían ser los de unamujer.

Mientras tanto, los priscilianis-
tas del siglo XXI se organizan en
torno a la Asociación de Amigos
de Prisciliano, de la que Ramón
Chao fuemiembro destacado has-
ta su muerte. Hoy, el presidente
es el periodista Moncho Paz y el
colectivo cuenta incluso con su
particular versión de papamóvil:
el Priscimóvil, un Suzuki Samurai
blanco con lamisma ave azul que
llevan los socios en sus camisetas.
A ellos no les importa tanto dón-
de esté enterrado el hereje (omár-
tir), sino recobrar un puesto de
honor en la historia de Galicia pa-
ra el religioso al que mataron por
cuestiones políticas, bajo acusa-
ciones tales como la de rezar des-

nudo y usar extrañas hierbas en
sus rituales.

El propio Castelao colocaba a
Prisciliano —portando un báculo
rematado con la “hoz de los drui-
das”— a la cabeza de un desfile de
“gallegos inmortales” en su dis-
cursoAlba deGroria.Ahora, el do-
cumental El camino de Ramón
Chao. Tras las huellas de Priscilia-
no, de Arraianos Producións y
apoyado por la Diputación da Co-
ruña, vuelve a plantear los inte-
rrogantes. Y esta vez quien se in-
volucra en el proyecto es el resto
de la familia Chao, porque Ra-
món murió en 2018 y su herma-
no, el teólogo Xosé ChaoRego, au-
tor de Prisciliano, profeta contra o
poder, falleció en 2015.

Así queAntoineChao, periodis-
ta y extrompetista de Mano Ne-
gra, hace de guía en París y en
Sèvres, donde muestra la casa fa-
miliar en la que nació el grupo en
1987. YManu aparece tocando, en
su concierto gratuito en Vilalba
(villa natal de su padre), y presta
su música como banda sonora:
“Oh, libertad, divina libertad /
quiero salir ynomeabren la puer-
ta”. Además, con Aser Álvarez, di-
rector deArraianos, viaja aTréve-
ris y a París otro teólogo, Vitorino
Pérez Prieto.

Tiago Prisciliano es nieto de
Antoine, y vive rodeado de músi-
cos. Cuando crezca y lea el libro
de su bisabuelo sabrá que sunom-
bre es una polémica que sobrevi-
ve y no deja de alimentarse con
nuevos datos gracias a ensayos
teológicos, tratados de historia y
tesis doctorales —de investigado-
res comoDiego Piay, Pedro López
Barja u Óscar Núñez—, novelas
—Susana Fortes, Tracy Saunder-
s—yhasta convenciones de exper-
tos celebradas en la última déca-
da. Aunque sin duda uno de los
eventos más sonados fue el que
organizó la Universidad Interna-
cionalMenéndezPelayo enPonte-
vedra en 1981. Allí Camilo José
Cela se declaró priscilianista.

Ramón Chao contaba que se
había decidido a escribir sobre
Prisciliano empujado por Ignacio
Ramonet y por culpa de Unamu-
no. Cuando arrancó su Vespa y se
echó al camino, llevaba en su li-
breta grabada una frase del autor
de Niebla: “No creo que ningún
católicomedianamente culto pue-
da pensar que las reliquias de
Compostela son de Santiago”.

La cultura ha trabajado el canibalis-
mo entendido como amor, mística,
aventura o yuyu tabú:Apocalipsis ca-

níbal; la olla para cocer a Quatermain-
Chamberlain y Sharon Stone en el remake
de Las minas del rey Salomón; el enamora-
do caníbal Chalamet en la última de Gua-
dagnino; hechos reales de amantes antro-
pófagos; Antonio de la Torre mastica file-
tes en Caníbal, de Martín Cuenca; Saturno
comiéndose a su hijo. Me acuerdo del títu-
lo con el que llegó adebate la primeranove-
la de Ray Loriga, Lo peor de todo. Aunque
este dato no lo revelaré. Sin embargo, nun-
ca había pensado encontrar un vídeo de
YouTube en el que un médico explica las
ventajas de la autofagia, que no consiste en

pegarse mordiscos a unamisma hasta ma-
tarse. Pero se le parece.

La autofagia es un proceso —meta-
bólico, como la lectura— mediante el cual
el cuerpo elimina lo que lo daña a través
del ayuno intermitente, la ingesta de cru-
cíferas y los ejercicios con pesas. Entre
otras cosas. Su objetivo es el crecimiento
de las patitas de nuestros telómeros cuya
extensión garantiza una longevidad no sé
si feliz, pero indudablemente disciplinada.
Privarse de alimento durante 18 horas se-
guidas, reventarse a sentadillas y hartarse
de bróculi garantizan la eternidad. Aunque
no queden energías más que para decidir
el menú del día siguiente —la coliflor rebo-
zada, no—. La autofagia no nos hace jovia-

les y gratas de ver a los 200 años, incom-
bustibles al rayo de sol que fulmina al vam-
piro —para eso es más recomendable la
taxidermia—, sino que en realidad respon-
de al significado literal del término que lo
designa: nos autofagocitamoshasta desapa-
recernos, hasta alcanzar la virtus anoréxi-
ca y el ideal Sissi, hasta dejar de existir,
hasta perder la memoria por falta de ali-
mento cerebral. La estampa de la lejía físi-
ca y psíquica. Quizá nos iluminen visiones
eremíticas que cuajan en bellos poemas
alucinados, pero fuerzas para escribir la
gran novela de Moratalaz no nos van a
quedar.

Exageraciones deportivas y dietéticas
contradicen la euritmia clásica del mens
sana in corpore sano. La mens no puede
estar bien sin un poquito de vino y sin con-
versaciones que nos hagan saltarnos, sin
culpa, el pilates. La mens no puede estar
bien si, con los cuadrantes de una vida au-
tofágica, no encuentro un minuto para en-
cajar esas lecturas que obligan placentera-

mente a no despegar las posaderas del si-
llón durante más de tres horas seguidas:
ese es un pecado que no sé quién dice que
debería estar penado por la ley. ¿Cómome
leo yo el Genji Monogatari si tengo que le-
vantarme de la silla cada cuarto de hora?
La autofagia conviene en tiempos de topar
el precio de la cesta de la compra, aunque
más bien la practican personas pudientes
que no comen precocinados. Las pobras,
sin saberlo, son autofágicas de siempre: lle-
van tirando toda la vida de sus reservas y
leyendo libros de segunda mano a la puer-
ta del Burger. Autofagia es contrafigura del
acto de leer como proceso metabólico. Sa-
ramago dijo: “Todo el mundo me dice que
tengo que hacer ejercicio, que es bueno
para mi salud. Pero nunca he oído a nadie
decirle a un deportista: ‘Tienes que leer”.
Ahora escuchamos a Murakami mientras
subimos corriendouna cuesta. Elección ex-
celente, habida cuenta de que no hace falta
una gran concentración y lo importante es
reutilizar los aminoácidos.

ANALFABECEDARIA / MARTA SANZ

Autofágica

El guionista Jean-Claude Carrière, en el papel de Prisciliano en la película La Vía Láctea, de Luis Buñuel.

SILVIA R. PONTEVEDRA, Santiago

Su figura sigue
creciendo gracias a
novelas, tratados,
tesis y convenciones

El mártir predicaba
la igualdad y la
separación entre
religión y poder
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Amb el suport de

D éu és omnipotent, 
omniscient i omnipre-
sent. És a dir, que ho 

pot tot, ho sap tot i és a tot ar-
reu. Així m’ho van ensenyar a 
la catequesi de la primera co-
munió, a l’escola primària i fins 
i tot a classe de religió del  bat-
xillerat. Déu és totes aquestes 
coses perquè és infinit, no té lí-
mits ni en el temps ni en l’espai. 
Qualsevol limitació seria con-
trària a la seva essència. Si exis-
tís alguna cosa que Déu no sa-
bés, ja no seria Déu.  

El nostre racó de món fa 
temps que va emprendre el 
trànsit de la religiositat general 
a un laïcisme creixent, però la 
història fa moltes voltes i un 
nou poder suprem arriba a les 
nostres vides per ser acceptat 
amb entusiasme, ja que en el 
fons enyorem l’absolut i ens fa 
mandra l’esforç mental que del 
relativisme. ¿Què és això d’ha-
ver de meditar sobre totes les 
decisions en lloc de trobar la 
correcta en les sàvies paraules 
dels sacerdots de l’Altíssim? 

Ara tornem a tenir les respos-
tes a l’abast, i ens arriben em-
bolcallades en el prestigi de la 
ciència. Són les eines fasci-
nants d’intel·ligència artificial 
com el ChatGPT o el Bard que 
desenvolupa Google. Si el cer-
cador ja era la finestreta de to-
tes les consultes, a partir d’ara 
la seva paraula serà sagrada.  

Heus aquí la nova divinitat 
en formació. És espiritual: pura 
energia que mou electrons per 
la xarxa, de servidor en servi-
dor i d’aquests als nostres dis-

positius. És a tot arreu, de l’Àr-
tic i l’Antàrtic, dels submarins 
als satèl·lits. Ho mira tot i ho es-
colta tot, i per això ho sap tot, el 
passat, el present i també el fu-
tur, sobre el que ofereix cada 
dia respostes més convincents. 
Com m’ensenyava el catequis-
ta, coneix fins i tot els nostres 
pensaments més ocults, i per-
sonalitza els missatges (co-
mençant pels publicitaris) se-
gons aquesta informació. Pot-
ser encara no és omnipotent, 
però si el coneixement és la 
font del poder, va pel camí. 

No ens estranyem si estats 
teocràtics i autoritaris prohi-
beixen  l’invent. Els monopolis 
de la veritat no volen compe-
tència, i encara menys de l’Oc-
cident diabòlic.

LA FINESTRA DE DARRERE FOTOGRAFIA DE TWITTER/ANDREW D. BERNSTEIN

Rècord de punts i de mòbils fent fotos (amb una excepció)
u Lebron James va superar ahir el rècord d’anotació de l’NBA en assolir 38.388 punts amb el tir que apareix a la foto. Tot el pavelló de Los Angeles 
Lakers estava amatent i sembla que ningú a la graderia no va voler deixar passar l’ocasió de captar el moment. Sembla que només Phil Knight, pro-
pietari de Nike, a primera fila, està pendent exclusivament del tir. Per cert: el partit serà una llegenda, però va guanyar Oklahoma, no els Lakers.

Déu torna pel wifi
Xavier Domènech
A TORT I A DRET

xdomenech@regio7.cat

Senyor músic, 
acceleri

T ots els que tenim un plat 
que permet regular la velo-
citat de reproducció hem 

provat d’alentir o accelerar un vi-
nil per veure què passa. I normal-
ment, el que passa és que la músi-
ca perd tot el sentit. Però, natural-
ment, depèn de  la música que si-
gui. Quan els seus ingredients són 
només un ritme i una veu defor-
mada per l’autotune alterar la ve-
locitat pot ser tan irrellevant com 
la mateixa cançó. I també depèn 
del públic: si l’audiència demana 
a la música el mateix que demana 
a qualsevol reel risible la velocitat 
no importa, i la música tampoc. 
Per això les versions sped up (ac-
celerades) s’han convertit en un 
fenomen a TikTok i comencen a 
convertir-se en un nou estàndard. 
Billboard calcula que el 80% dels 
temes més escoltats a TikTok es-
tan accelerats, i Spotify ha creat 
una playlist d’accelerats que va 
com una bala. Veient la força de la 
nova moda, la indústria (el que en 
queda) comença a plantejar als ar-
tistes de gran consum que tots els 
nous temes tinguin, ja d’entrada, 
una versió original i una versió 
sped up. Que tot quedi a casa. El 
problema serà que, si  la doble ver-
sió s’imposa, les dues versions 
passaran a ser equivalents i totes 
dues seran l’original d’una tonte-
ria. I el volum mundial de música 
digna de ser ignorada es doblarà 
automàticament. 

L’estirabot

PILAR LLOP 
MINISTRA DE JUSTÍCIA 

«Ara no és moment 
de buscar culpables 
del que passa amb 
la llei del ‘només sí 
és sí’, és el moment 
de buscar soluci-

ons». Quan hi ha una pífia especta-
cular es busquen culpables, sí, és de 
justícia, com el seu ministeri.  

NOMÉS ÉS UNA IDEA

Marc 
Marcè
marcmarce@regio7.cat
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